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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Ngày 08/10/2019, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã 

ban hành Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát 

của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích 

hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. 

Căn cứ Công văn số 510/LĐLĐ-CSPLKT ngày 22/10/2019 của Liên đoàn 

Lao động tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ của 

Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh yêu 

cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền triển khai, thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 

1560/HD-TLĐ ngày 08/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam thực 

hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của 

pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và 

người lao động. 

 2. Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch tham 

gia kiểm tra, giám sát cấp mình. 

 3. Định kỳ, hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tham gia kiểm 

tra, giám sát về CĐVC tỉnh Cao Bằng. 

(Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ được đăng tải trên Website: cdvc 

caobang.vn). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh CĐVC tỉnh 

cùng thống nhất./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Lưu: CĐVC tỉnh. 
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